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املشكلة:
مليار نسمة

ما زالوا محرومني من
االتصاالت
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باالتصاالت
يمكننا معًا مساع� �لعال
 على �التصا�

ني

�تشي� تق�ي��� �التحا� 
�ل��لي لالتصاال� )لى �' 
800000 ق
ية بالمنا�� 
ل
يفية �لمنا�� لنائية 
في لعال� ال تتمتع حتى 

�آل' بخ�ما� �التصاال�، 
ب� �ال تتمتع بالخ�مة 

�لهاتفية �ألساسية

�صبح� تكن�ل�جيا �لمعل�ما� ��التصاال� ج-,ً� ال يتج-� 
م' �لحيا �لح�يثة.

�مع =ل>، فعلى �ل�غ
 م' �' �لسكا' في بع9 �لبل��' 
ي-��� تمتعه
 باالتصاال�، ما -�� �كث� م' مليا� نسمة 

في �لبل��' �لنامية مح��مي' تمامًا م' �لمنافع �لهائلة �لتي 
تحققها تكن�ل�جيا �لمعل�ما� ��التصاال�.

��لمبا�� �لتي ��لقها �التحا� �ل��لي لالتصاال� للت�صي� 
بي' ��جا, �لعال
 هي م' �ج� جع� �لق���� �لتي ت�ف�ها 

�لتكن�ل�جيا� �لمعاص� في متنا�� ه=? �لمجتمعا�.

فلتك' ج-,ً� م' �لح� باالنضما
 )لى ه=? �لش��كة �لعالمية 
�لج�ي� م' �ج� �لتنمية.
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تزويد احملرومني
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املنهج
الكلي

�بتأكي� مبا�� �لت�صي� بي' ��جا, �لعال
 على 
�لحاجة )لى جه�� �لتنمية في ك� مجا� م' ه=? 

�لمجاال� �لثالثة، فهي تنتهج منهجًا كليًا في 
�لتعام� مع مشكلة س� �لفج� �ل�قمية بك� ما 

يكتنفها م' تعقي���.

�بع�9 �ألنش�ة �لحالية ��لتع�ي� بها �متابعة 
م�C �لتق�
 في تنفي=ها، تساع� مبا�� �لت�صي� 

بي' ��جا, �لعال
 في ت�في� ص�� عالمية 
صا�قة ع' �ألنش�ة �لجا�ية، ��ماك' تنفي=ها 
– ��ألماك' �لتي هي في حاجة ماسة )لى ب=� 

م-ي� م' �لجه��.

لكي  �نه  �ساسي ه�   
�لعال
 على مفه� ��جا,  بي'  �لت�صي�   مبا��  
تق�
بناDها على ثالثة عناص� �ئيسية هي:  
يق� تنجح �E مبا��، الب� �' 

�لم��تية ت��ف� �لبيئة   -
��الستع��� �ألساسية  �لتحتية  �ت��ف� �لبنية   -

��لخ�ما� �ت��ف� �لت�بيقا�   -

لت�صي� بي� �
جا�  ته�� مبا��
لعال� )لى تح�ي� �الحتياجا�، 
�تحقيH �لتكاف� بي' مختل� 

�لجها�، �)قامة �لعالقا�، �م� 
ي� �لمساع� )لى �لمجتمعا� �لتي 

ال تحص� على ما يكفيها م' 
.
�لخ�ما� في �نحا, �لعال

BROCH_TUNIS_A_VEC.indd   7BROCH_TUNIS_A_VEC.indd   7 14.10.2005   12:04:5814.10.2005   12:04:58



مبا�� �التحا� �ل��لي لالتصاال� 
للت�صي� بي' ��جا, �لعال
 هي جه� مبتك� 

يشا�> فيه �لع�ي� م' �لجها� صاحبة 
�لمصلحة لالستفا� م' منافع تكن�ل�جيا 

�لمعل�ما� ��التصاال� �م' ق� �لش��كة 
في س� �لفج� �ل�قمية.

�ق� ُصمم� ه=? �لمبا�� لع�9 �ألنش�ة 
�لحالية ��لتع�ي� بها ��لت�حي� بينها 

�تع-ي-ها، �تحفي- �لتعا�' بي' ���ئ� 
صناعة �التصاال�، م' �ج� �فع جه�� 
�لتنمية �لمب=�لة لالستفا� م' تكن�ل�جيا 
 Cلمعل�ما� ��التصاال� على �لمست��

�لعالمي.
�لتع-ي- تبا�� �لخب��� ��لمعا�� بي' 
�لش�كا,، �قام� مبا�� �لت�صي� بي' 

��جا, �لعال
 م�قعًا شامًال لها على شبكة 
�ل�ي. يتضم' معل�ما� ع' �لمش��عا� 

.
�لجا�E تنفي=ها في �نحا, �لعال
لت�صي� بي� �
جا�  �
�تجمع مبا

لعال� بي� لش
كا� لملت�مي� 
لتمكي� لنا' م� خال� التصاال# 

لمعل�ما#. �هي ل*ل( تمث� �
 ,�ق�� حاف�� على تحقي� �ه

�# في لقمة �لت�صيلية لتي تح
لعالمية لمجتمع لمعل�ما#.

النهوض
بالشراكة
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�ك� ما ه� م�ل�. ه� �لت-�
 م' جان. ك� ش�ي> على �على 
مست�C بتنفي= مبا���� مح�� تسته�� تحقيH �له�� �ل=E تت�خا? 

.2015 
�لمبا�� �ه� �لت�صي� بي' جميع �لمجتمعا� بحل�� عا
�ت�ف� مبا�� �لت�صي� بي' ��جا, �لعال
 لجميع �لش�كا, فيها 

من�لقًا �فيع �لمست�C لتشجيع جه��ه
 �إلنمائية �لحالية، ��لش��( 
في مشا�يع ج�ي�، �تبا�� �لخب��� ��فض� �لمما�سا�.

�ال تع� ه=? �لمبا�� تك���ً� للمشا�يع �لقائمة حاليًا، كما �نها ال 
.تت�ل. م' �لش�كا, �' يساهم�� فيها بم���� )���ية كبي�

�لكنها، بفض� )قامة مجتمع عالمي لتحقيH �لتنمية ت�ب� بينه 
صال� مباش� �يمث� في مجم�عه كيانًا �كب� م' مجم�( �ج-�ئه، 

س�� تعم� على �لنه�9 بمها��� �خب��� مجم�عة متن�عة 
م' �أل���� م' �ج� تحقيH ه�� مشت�> ه�: تمكي' �لنا" في 

جميع �نحا, �لعال
 م' خال� تكن�ل�جيا �لمعل�ما� ��التصاال�.
�للحص�� على م-ي� م' �لمعل�ما� ع' �لمنافع �لتي يمك' 

تحقيقها م' �لمشا�كة في مبا�� �لت�صي� بي' ��جا, �لعال
، يمك' 
�ل�ج�( )لى �لم�قع �لتالي على شبكة �ل�ي.:

.www.itu.int/partners

شارك
معنا

لت�صي�  تعم� مبا��
بي� �
جا� لعال� 

على تسخي� �لم-ي� 
م' �لمها��� 

 �لمت��ف�  �لمعاص�
ل�C ش�كا� �لق�ا( 

�لخاJ، ��لحك�ما�، 
 
��كاال� �ألم

��لمجتمع   �لمتح�
�لم�ني م' �ج� 

)يجا� منهج ج�ي� 
للتنمية يعت�� بال��� 

�ألساسي لجميع 
�صحا. �لمصلحة في 

مساع� �لعال
 على 
�التصا�.

 
�لعال ��جا,  بي'  �لت�صي�   مبا�� في  �لمشا�كة   '(
شيئًا. فيها  �لش�كا,  تكل�  ال 

في �النضما
 )ليها.
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االحتاد البريدي 
العاملي

برنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي

صندوق األمم املتحدة 
للشراكات الدولية

املفوضية األوروبية

املنظمة اإلقليمية 
لالتصاالت 

الساتلية اإلفريقية 
(RASCOM)

املنظمة الدولية 
لالتصاالت الساتلية 

اليونسكو

املنظمات
الدولية

السنغال
فرنسا
مصر

الوكالة الكورية 
املعنية بالفرصة 
الرقمية والترويج 

(KADO)

احلكومات
Alcatel

Huawei

Infosys

Intel 

KDDI

Microsoft 

Telefónica

WorldSpace

القطاع اخلاص

Child Helpline 
International 

MS 
Swaminathan 
Foundation

Télécoms Sans 
Frontières

اجملتمع املدني

اخلاتاملنظمات القطا ة ل صالقطاع اخلاصال ي و

الحتالالا eeetttaacclAAلحتا يييريبرب
احلكحل نململتجملتجملجملاتك ننمل

الا ململل
وو

iHH
معجملجمل يييجمل

يي

املتألممألألججمجمنامرنبرب نغاادةحدحتحمم syysofnIeennippledlihCلللل
نسفييييئيئامنمنإلإلاإل letnIlaannooitaanrentnساف

DDDDKKSSSMرصرصصصمصممملاملألا ممققو ق
اشلشللل ةللاكاككش nnaahhtaanimmaawwwwwSةةيريووكوكككلةةةللكاككوكوولاةةل tftfsossooorccMMMitdووررر tF dF ةةرصررللا بةةيييململا
acainófefeleeTeTTTةيةبيوبرورألألةيةضيضضوضفوفملفملا ور مي رر snaaSSssmmoocéééTTTيجويروو

)OODDAAKK(eeecccpapSSddrooWWWWèiètFF ةييممييلإلقإلة اإلةمممممنملامل
الالالالااالالالاللل
اا اةةلل قفإلإلإلة ةف ةةق إلي يريري يي
))MMOOCSAARAR((

اةمةمظمظظنظملنملا ةةيةليلودولدلة
تاتالالالالالل

كلا ككل وويوي

تع
بي�
عل
م'
�لم
ل�

�لخ
��
�لم
�لم
)يج
للت
�أل
�ص
مس
�ال

من هم
شركاؤنا

ُ��ِلق� مبا�� �لت�صي� بي' ��جا, 
�لعال
 في منتص� 2005 ب�ج�� 

�ثني' �عش�ي' ش�يكًا مDسسًا 
م' جميع ق�اعا� تكن�ل�جيا 

�لمعل�ما� ��التصاال�:

لت�صي� بي� �
جا� لعال� مبا�� مفت�حة �ما
 ك� م' ي�ي� �النضما
 )ليها. �مبا��
�ما-�ل� تنض
 )ليها من= ب��يتها منKما� ج�ي�، �هي ت�ح. بأE ش�كا, ج�� ي�غب�' في �النض

BROCH_TUNIS_A_VEC.indd   10BROCH_TUNIS_A_VEC.indd   10 14.10.2005   12:08:3314.10.2005   12:08:33



لت�صي� بي� �
جا� لعال� هي مح��  )' مبا��
�لت�كي- لع�� م' �ألنش�ة �ل�ئيسية لم�حلة ت�ن" م' 

�لمعل�ما�. لمجتمع  �لعالمية  �لقمة 

�تشم� ه=? �ألنش�ة:

تتيح   ،Cلمست�� مائ� مست�ي� عالية   
تنKي  
للش�كا, �لف�صة لإل�ال, ببيانا� ��إلعال' ع' 

مشا�يع �ش��كا� ج�ي�

�لسياسية  �لقاعة  )قامة جناN للش��كة في   
)لقا,  �لش�كا, م'  لتمكي'  للقمة،  �ل�ئيسية 


مشا�يعه �لض�, على 

ش' حمال� )عالنية في �سائ� �إلعال
 �ل��لية   
��لمسم�عة  �لمق��,

 
تنفي= ب�نامج شام� للتعا�' مع �سائ� �إلعال  
�لقمة �خاللها �نعقا�  قب� 

يعك� �التحا� �ل��لي لالتصاال�، من= �كث� م' 140 سنة،
على مساع� �لعال
 على �التصا�.

�م' خال� �ضع �لمعايي� �لتقنية �ألساسية �لتي تضم' 
�لعالمي، �)��� م����   Cلمست�� �لبيني على  �لتشغي� 
�لعالمية، �مش��عا�  ��لساتلية  �ل���ي�ية  �التصاال� 

�لعال
، يمث�  �نحا,  بل��' مختلفة في  �لمي��نية في  �لتنمية 
 
�التحا� �ل��لي لالتصاال� ق� ��فعة في بنا, عال

�لمعاص�. �لمعل�ما� 
 '( Pم' حي �ينف�� �التحا� بي' �كاال� �ألم
 �لمتح�

عض�يته تشم� �لق�اعي' �لعا
 ��لخاJ، �له تا�يخ 
��ي� نجح خالله في تحقيH ت��فH في �آل��, على 

�لمست�C �ل��لي بي' جميع ����� صناعة �التصاال�، 
�ه� �لت��فH �ل=E يع� �ساسيًا في )قامة �لشبكا� �لعالمية 
�لي�
 في  �لتي تجع� �التصاال� ��لمعل�ما�  �لمت��صلة 

متنا�� ��كا' �لعال
 �أل�بعة.
�)ننا في �التحا� �ل��لي لالتصاال� نعتق� �' �التصاال� 
ليس� ض��� م' �لض����� �إلنسانية فحس.، ب� هي 

حH م' حق�H �إلنسا'.
�)' �التحا� �ل��لي لالتصاال�، م' خال� ���? باعتبا�? 

 
�كالة �ألم
 �لمتح� �لتي تق�
 بال��� �ل��ئ� في تنKي
�ل��ئ�  �لمعل�ما�، �عمله  لمجتمع  �لعالمية  �لقمة  ��نعقا� 

�لمعل�ما�  لتكن�ل�جيا  �ل��لية  �لسياسا�  في �ضع 
��التصاال�، �جه��? م' �ج� تع-ي- منهج يق�
 على 
�لتعا�' بي' �لع�ي� م' �صحا. �لمصلحة لالستفا� م' 
 Cلمست�� �لمعل�ما� ��التصاال� على  تكن�ل�جيا  م���� 

�لعالمي، س�� ي��ص� �لعم� على �ضع �لمنافع 
�لح�يثة  �لتكن�ل�جيا�  تحققها  �لتي  ��القتصا�ية  �الجتماعية 

.
في متنا�� جميع سكا' �لعال

أنشطة
العاملية  القمة 
تونس ملرحلة 
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التوصيل بين أرجاء العالم
مبا�� ��لقها �التحا� �ل��لي لالتصاال�

�عن��نه:
Place des Nations
CH-1211 Geneva

Switzerland
+41 22 730 5111 :
هات� �ق
+41 22 733 7256 :
فاك" �ق

E-mail: partners@itu.int :عن��' �لب�ي� �إللكت��ني
�للحص�� على م-ي� م' �لمعل�ما� ع' مبا�� �لت�صي� بي' ��جا, �لعال
، يمك' �ل�ج�( )لى �لعن��' 

www.itu.int/partners :.لتالي على شبكة �ل�ي�
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